Torenvalken

Vervallen toelatingen

Het was niet duidelijk of de dieren het gebouw uit
konden en men had ze niet in of uit zien vliegen

bestrijdingsmiddelen
Wijzigingen die van belang zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijd ing t.a.v. eigen werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan derden.

Merknaam

Toel.nr.

Plaagdierbestrijding is in Nieuwegein veel meer

via de laaddeuren. Het vermoeden bestond dat er

dan alleen maar het bestrijden van enge vieze

ook jonge dieren bij waren. In het gebouw waren

beestjes. Het is ook een centraal meldpunt voor

wel veel muizen aanwezig, maar niet genoeg om

allerlei problemen van burgers en bedrijven.

alle torenvalken te voeden. Men voelde zich dus

Bij het buro Plaagdierenbestrijding van de

gedrongen om maatregelen te nemen en de

Actieve stof(fen)/

Toepassings-

Verval-

gemeente Nieuwegein kwam een zeer bijzondere

vogels te vangen om ze buiten het gebouw te

gehalte(n)

gebied

datum

klacht binnen. Het betrof een melding van een

brengen.

groot bedrijf, dat in één van de fabriekshallen

Bij navraag bij de regionale dienst " Laser'· van
het ministerie van LNV te Diemen (020-4963100)

Aidol-Combi

9807 N

azaconazole/deltamethrin

He

01-03-97

overlast had van vier roofvogels, wellicht kerkui-

Castrix D

9748 N

difenacum

H

05-06-97

len. Na een onderzoek ter plaatse bleek dat het

werd gesteld, dat er voor het vangen van roofvo-

om torenvalken ging. De overlast bestond uit het

gels een vergunning nodig is (vogelvergunning of

Defence anti-stain

10626 N

azaconazole/carbendazim

He

31-08-97

Defence combi 300

11018 N

alkyldimethylbenzyl-

He

30-08-97

ammoniumchloride/

bevuilen van producten en materialen die in het

art. 10-vergunning). Deze vergunning zou moeten

gebouw waren opgeslagen.

worden aangevraagd bij de "Dienst Ruimte en
Groen" van de Provincie. De betreffende ambte-

azaconazole/deltamethrin
Lira Nogos Spuitbus Extra N

7678 N

dichloorvos

H

30-06-97

naar wilde een plaatselijk onderzoek instellen en

Mauser

9673 N

brodifacum

H

12-03-97

eventueel een particulier bedrijf inschakelen. Bij

Protex AD 87

9709 N

azaconazole/deltamethrin

He

21-04-97

het oprijden van het bedrijfsterrein zagen de

Protex Greensh ield T

10267 N

azaconazole

He

01-05-97

onderzoekers op een richel aan de buitenzijde

Protex T 30

10159 N

2-(thiocyanomethylthio)

He

15-08-97

van de fabriekshal een torenvalk zitten. Bij
inspectie in het gebouw werden geen torenvalken

benzothiazole
Rodewod 6 OL

9716 N

azaconazole

He

waargenomen. Op de verdieping boven de

11-05-97

genoemde richel kon men door een gat in de
vloer een nest zien en vanaf die plaats was ook
een opening zichtbaar waardoor de valken met
gemak in en uit konden.
Het bedrijf werd geadviseerd bij goed weer, als
de vogels buiten het gebouw op jacht zouden zijn.
het gat in de beplating dicht te maken. Omdat

Toelichting

torenvalken vaak terug komen op de oude nestH

middel ter bestrijding van insecten in en om gebouwen of rodenticiden

plaats werd tevens aangeraden om aan de bui-

He

houtconserveringsmiddel ter voorkoming of bestrijding van vnl. schimmels .

tenzijde van het gebouw een nestelgelegenheid
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